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Assembleia implanta Banco
Eletrônico de Leis Temáticas
FERRAMENTA QUE DÁ ACESSO ÀS LEIS PROMOVE A CIDADANIA POR
MEIO DE CONHECIMENTOS DOS DIREITOS E DEVERES DE TODOS

J

á está disponível no portal da Assembleia Legislativa do Ceará o Banco
Eletrônico de Leis Temáticas (BELT).
É um sistema de pesquisa de leis temáticas criado com o objetivo de promover
a excelência na prestação de serviços à
população cearense. Foi idealizado e organizado pela Consultoria Parlamentar,
Coordenadoria e Planejamento de Informática e pela Diretoria Operacional, com
suporte técnico do Instituto de Estudos
e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do
Estado do Ceará (Inesp).
Conforme Lindolfo Cordeiro, diretor
adjunto operacional da Casa o sistema é
importante não só para os setores internos e de direção do Legislativo, mas para

toda a sociedade, que terá agora facilidade de busca de leis atualizadas, tanto
no âmbito federal como no estadual. Ele
destacou a qualidade do trabalho dos
servidores do Poder Legislativo, envolvidos no processo. “Para mim este sistema
é sensacional. Toda a equipe responsável
pelo BELT está de parabéns pelo trabalho
produzido”, disse ele.
O serviço dispõe de um sistema centralizado de informação que permite a
consulta de leis federais e estaduais, bem
como a Constituição Federal, a Constituição do Ceará, o Regimento Interno do Poder Legislativo cearense e as jurisprudências dos tribunais de Contas do Estado e
superiores federais do País.

Ao facilitar o acesso à informação,
o sistema estimula o exercício da cidadania por meio de conhecimentos
dos direitos e deveres de todos. Para
assegurar a sustentação do Banco Eletrônico, foram utilizados sites oficiais,
notadamente, dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

NAVEGANDO NO BELT
Para facilitar a navegação, a legislação
está separada por esferas: federal remete o usuário aos sítios institucionais;
estadual - disponibiliza ao usuário a
legislação cearense organizada por
tema, conforme o disposto no artigo
48, do Regimento Interno desta Casa

SAIBA +
No BELT é possível pesquisar: Constituição

Legislativa, que trata das áreas de
atuação das Comissões Permanentes.

Federal, Legislação Federal, Constituição

Acesse o BELT por:

do Ceará, Legislação do Ceará (a partir de

https://belt.al.ce.gov.br.

1984), Regimento Interno, jurisprudências dos

https://belt.al.ce.gov.br/index.php/

tribunais superiores federais e dos tribunais

como-consultar/

de Justiça e de Contas do Ceará.

2

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N 99 | maio de 2018

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N 99 | maio de 2018

Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens

RÁPIDA
AL promove
Seminário sobre
Segurança Pública
A Assembleia Legislativa do Ceará
realiza nos dias 5, 6, 7 e 8 de junho o Seminário Internacional sobre Segurança
Pública que acontece em diversos espaços da Casa. “Vamos buscar medidas para conter o avanço da violência
urbana. A Assembleia quer contribuir,
quer fazer sua parte, e estaremos atuando de forma conjunta, de maneira a
buscar sempre atender às demandas
da sociedade”, afirma o deputado Zezinho Albuquerque (PDT), presidente
da Casa.
Buscando o intercâmbio de experiências nessa área complexa, o evento
contará com a participação de representantes do Poder Público e pesquisadores de diversos estados brasileiros,
como Ceará, São Paulo, Bahia, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, assim como convidados de Portugal
e países da América do Sul.
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Documentário celebra
90 anos de Luiz Carlos Barreto
A HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO PASSA IMPRETERIVELMENTE
PELA FIGURA DE BARRETO. O REALIZADOR TEM SEU NOME GRAVADO
NOS NEGATIVOS MAIS BRILHANTES DA SÉTIMA ARTE DO PAÍS

D

e uma conversa em grupo há
cerca de dois anos, surgiu a
ideia para o documentário “Luz,
Camêra e Barreto”. Gravado em março de
2017, o longa-metragem percorre a trajetória do sobralense Luiz Carlos Barreto.
Jornalista profissional, repórter e fotógrafo, o cineasta, juntamente com Glauber
Rocha, é um dos maiores nomes do chamado Cinema Novo. Surgido no início da
década de 1960, o movimento primava
pelo realismo e fazia uma crítica direta
ao cinema norte-americano.
Produzido pelo núcleo de Documentários da TV Assembleia, o filme é dirigido por Ângela Gurgel, coordenadora
do Núcleo de Documentários da TV As-

sembleia, que também é responsável pela
pesquisa musical e sonorização. Vinícius
Augusto Bozzo assina a produção e edição do filme; Marcelo Alves, a direção de
fotografia e os videografismos são de Daniel Cardoso. O núcleo é composto ainda
pelas jornalistas Ana Célia Oliveira, Arituza Timbó, Janaina Gouveia e Marina Ratis.
Para gravar o documentário, o núcleo se deslocou até o Rio de Janeiro
para colher depoimentos com o próprio
Barreto e também com personalidades
que fazem parte da história cinematográfica nacional. Entre os entrevistados
estão Glória Pires, Betty Faria, Cacá Diegues e Lucy Barreto (esposa do cineasta).
Luiz Carlos Barreto começou no ci-

REVISTA PLENÁRIO RETRATA
ROTINA DAS DETENTAS GRÁVIDAS

A 52ª edição da revista Plenário, produzida pela Coordenadoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Ceará, já está disponível nas versões impressa e on-line. A publicação deste bimestre destaca a reportagem intitulada “Filhos do
Cárcere”, retratando a situação de mulheres grávidas e mães de
crianças de até 12 anos que se encontram presas.
Outro destaque dessa edição é a história de moradores da
cidade de Conceição do Buraco, que foram surpreendidos por
uma forte chuva que resultou na submersão da cidade. A matéria fecha a trilogia “Ruínas de Um Tempo”, sobre as “cidades
fantasmas” ressurgidas após a diminuição do volume das águas.
E ainda: entrevista com o ex-jogador e comentarista esportivo
Walter Casagrande Júnior, comentando sua participação na
campanha Ceará sem Drogas e uma matéria sobre a disseminação e o combate às chamadas “fake news”.

nema em 1961. Foi neste período que
ele fundou a L.C. Barreto Produções Cinematográficas. Foi coautor do roteiro e
coprodutor do filme “Assalto ao Trem Pagador”, dirigido por Roberto Farias. Têm
também a sua marca “Terra em Transe”,
“Vidas Secas”, “Memórias do Cárcere”,
“Dona Flor e seus Dois Maridos”, “O Quatrilho” e “O que é isso companheiro?”.
Exibido pela primeira vez em 12 de
maio pela TV Assembleia, “Luz, Câmera
e Barreto”, recebeu excelentes críticas. O
longa-metragem foi selecionado para fazer parte das homenagens aos 90 anos
do cineasta. Durante os meses de maio e
junho, o Canal Brasil vai exibir suas principais obras.

DEPUTADO CEARENSE
É ELEITO VICE-PRESIDENTE
DA UNALE
O deputado Joaquim Noronha (PRP) foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos
Estaduais (Unale). Ele é o primeiro deputado cearense a
ocupar o cargo de vice-presidente da entidade. A eleição
da nova diretoria ocorreu na 22ª edição da Conferência
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, realizada em Gramado (RS) nos dias 9, 10 e 11 de maio.
O encontro é realizado anualmente com a finalidade de estabelecer um espaço de oportunidades para
a realização de debates sobre temas incorporados às
agendas regionais e nacionais, favorecendo a interlocução entre os parlamentos estaduais na discussão de temas relevantes para o crescimento do país. Esse intercâmbio de experiências proporciona aos participantes
a ampliação de conhecimentos em sua área de atuação,
para melhoria das políticas públicas regionais.
O deputado cearense tem tido participação destacada nas várias atividades da Unale. Na gestão anterior,
ocupava o cargo de secretário do Conselho Fiscal da entidade. Joaquim Noronha também é o único membro
cearense da Frente Parlamentar Interestadual em Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia. Na 22ª conferencia foi realizado o I Simpósio do órgão, no qual ele foi
um dos palestrantes. Artigo de sua autoria sobre o tema
foi enaltecido durante o evento da Frente Parlamentar.
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1 – Presidente Zezinho Albuquerque discursando na 24ª edição do Seminário Ceará sem Drogas, realizado no mês de abril, em Tauá 2 - Posse do deputado Anderson Palácio (PPS) 3 – Presidente da Assalce,
Luiz Edson Correia e chefe de gabinete da presidência da AL, Roberto Mendonça, ao lado de servidoras e celebrantes, na homenagem e missa pelo Dia das Mães 4 – Deputado Walter Cavalcante (MDB) na
votação para eleição dos dirigentes da Comissão de Fiscalização e Controle 5 – Coordenador de Comunicação da AL, Ilo Santiago Jr., jornalista Samira Castro e deputado Bruno Pedrosa (PP), na solenidade
do Dia do Jornalista 6 – Deputada Rachel Marques (PT) na reunião em comemoração ao Dia do Trabalho, no complexo das Comissões 7 – Deputados Nestor Bezerra (Psol) e Roberto Mesquita (Pros) na
Comissão de Meio Ambiente 8 – Deputada Dra. Silvana (PR) 9 – Deputados Osmar Baquit e Evandro Leitão, do PDT, na eleição de presidente e vice da Comissão de Fiscalização e Controle 10 – Deputada
Bethrose (PP) preside reunião da comissão de Infância e Adolescência 11 – Deputados Sérgio Aguiar (PDT) e Audic Mota (PSB) na sessão solene pelos 16 anos da Lei de Libras 12 – Deputados Mirian Sobreira
(PDT), Elmano Martins (PT), Antônio Granja (PDT) e Joaquim Noronha (PRP) em reunião da Comissão de Defesa Social
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Comissões Técnicas da Assembleia tem nova composição
POR ACORDO ENTRE OS PARTIDOS, A ESCOLHA DOS INTEGRANTES SE DEU POR SORTEIO,
TENDO COMO CRITÉRIO A PROPORCIONALIDADE ENTRE AS VÁRIAS BANCADAS

A

Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Ceará divulgou
no dia 25/04, a nova composição das suas 18 comissões técnicas. A
definição ocorreu em reunião da Mesa e
do Colégio de Líderes. Os entendimentos
regimentais foram encaminhados pelo
presidente da AL, Zezinho Albuquerque
(PDT), e pelo 1º vice-presidente Tin Gomes (PDT). Por acordo entre os partidos,
a escolha se deu por sorteio, respeitando
a proporcionalidade entre as bancadas.
A Comissão de Constituição, Justiça e
Redação elegeu como presidente o deputado Sérgio Aguiar (PDT) e como vice-presidente o deputado Antônio Granja (PDT). A
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação elegeu Joaquim Noronha (PRP) como
presidente e Elmano Freitas (PT) como vice.
A Comissão de Defesa do Consumidor tem
como presidente o deputado Fernando
Hugo (PP) e Joaquim Noronha na vice.
Na Comissão de Educação, a presidente é a deputada Dra. Silvana (PR) e

Mesa Diretora e Colégio de Líderes definiram os novos membros das Comissões Técnicas

Rachel Marques (PT) é a vice. A Comissão
de Seguridade Social e Saúde têm Carlos
Felipe (PCdoB) na presidência e José Sarto (PDT) na vice. A Comissão de Agropecuária é presidida por Moisés Braz (PT)
e o vice é o deputado Antônio Granja. A
Comissão de Defesa Social é presidida
pelo deputado Antônio Granja e Evan-

dro Leitão (PDT) é o vice. A Comissão de
Direitos Humanos e Cidadania tem na
presidência a deputada Rachel Marques
e Renato Roseno (Psol) na vice.
Na Comissão de Indústria, Comércio,
Turismo e Serviços, o presidente é Osmar
Baquit (PDT) e Ferreira Aragão (PDT) é o
vice. A Comissão de Meio Ambiente e De-

senvolvimento do Semiárido tem como
presidente o deputado Roberto Mesquita
(Pros) e Jeová Mota (PDT) como vice. A
Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público elegeu o deputado Agenor Neto (MDB) para presidente e Elmano
Freitas para vice. A Comissão de Viação,
Transporte e Desenvolvimento Urbano é
presidida pelo deputado Heitor Férrer (SD)
e Tomaz Holanda (PPS) é vice.
A Comissão de Infância e Adolescência
tem como presidente a deputada Bethrose (PP) e Agenor Neto como vice. Na Comissão de Juventude, Bruno Pedrosa (PP)
é presidente e Fernanda Pessoa (PSDB)
é vice. A Comissão de Cultura e Esportes
é presidida por Gony Arruda (PP) e Joaquim Noronha é o vice. A Comissão de
Ciência, Tecnologia e Educação Superior
tem como presidente a deputada Mirian
Sobreira (PDT) e Rachel Marques como
vice. A Comissão de Fiscalização e Controle é presidida pelo deputado José Sarto e,
como vice, o deputado Bruno Pedrosa.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
CEARÁ MAIS EFETIVO

PLANOS DE SAÚDE

MONITORAMENTO DA ÁGUA

COLÉGIO MARACANAÚ

>> Danniel Oliveira (MDB)

>> Joaquim Noronha (PRP)

>> Agenor Neto (MDB)

>> Julinho (PPS)

O deputado Danniel Oliveira (MDB), por meio do

Por meio do projeto de lei N.º 59/18 apresentado à

Projeto de Indicação N.º 21/18, de autoria do de-

O deputado Julinho (PPS) apresentou projeto de

projeto de indicação Nº 20/18, apresentado à As-

AL, o deputado Joaquim Noronha (PRP) determi-

putado Agenor Neto (MDB), dispõe sobre a reali-

indicação Nº 19/18 autorizando a criação de um

sembleia, propõe ao Governo estadual a criação do

na que as operadoras de planos e seguros de saúde

zação de fiscalização e monitoramento das águas

colégio da Polícia Militar no município de Mara-

programa ‘Ceará Mais Efetivo’, no âmbito da Briga-

obriguem-se a dar ao consumidor informações

dos reservatórios das escolas estaduais quanto à

canaú. O colégio seria criado nas dependências do

da Militar e no Corpo de Bombeiros. A finalidade é

e documentos, em caso de negativa de cobertura

sua potabilidade. Ele determina a realização tri-

14º BPM, na cidade de Maracanaú, para atender

atuar em situações especiais, de forma direta ou em

parcial ou total de procedimento médico, cirúrgico

mestral de coleta de amostras para análise das

ao ensino assistencial dos dependentes legais de

apoio de ações de Segurança Pública, imprescindí-

ou de diagnóstico, de tratamento e internação ou

águas dos reservatórios das escolas, com análise

militares estaduais e de policiais civis; ministrar

veis à preservação da ordem pública, da incolumi-

quaisquer outros procedimentos. Para os efeitos da

feita pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará,

ensino básico (fundamental e médio) para alunos

dade das pessoas e do patrimônio, suprindo a ca-

lei, caso aprovada, entende-se por negativa de co-

por meio de convênio com a Cagece. Quando for

de ambos os sexos, para filhos de civis, inclusive;

rência de pessoal técnico especializado. O Governo

bertura a recusa em custear a assistência à saúde de

constatado que a água não obedece ao padrão de

e desenvolver nos alunos o sentimento de amor

poderá designar policiais e bombeiros da reserva

qualquer natureza, ainda que fundamentada em lei

potabilidade, oferecendo riscos à saúde, o Gover-

à Pátria, à disciplina, às tradições e o respeito aos

para o Programa.

ou cláusula contratual.

no tomará providências imediatas.

direitos humanos.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

O programa objetiva a agilidade de resultados. É pre-

A situação que o projeto pretende coibir é grave

Esse controle e monitoramento contribuirão dire-

A criação do Colégio da Polícia Militar no muni-

ciso desenvolver condições e mecanismos para auxi-

e ocorre quando, discordando da decisão de seu

tamente para a diminuição da ocorrência de surtos

cípio de Maracanaú, objetiva possibilitar uma edu-

liar no combate a violência. O intuito da proposição

plano ou seguro, o consumidor, para se socorrer

diarreicos ou viróticos que acometem os usuários

cação de qualidade para os filhos de militares e da

é aumentar o número de policiais militares nas ruas

da justiça, necessita de comprovante desta negati-

de águas contaminadas. Há a necessidade de um

comunidade civil cearense. Assim, prestando uma

com a readequação do contingente existente na Po-

va para a tomada de qualquer providência. Este é

estudo ou debate sobre normas que estabeleçam a

educação voltada para a formação de militares, com

licia Militar e Corpo de Bombeiros ativos e inativos,

o início de uma jornada que pode por em risco o

melhor forma de utilização da rede hidráulica, isto

disciplina consciente e com aprimoramento das

bem como, constituir convênio com policiamento

direito à saúde e até mesmo o direito à vida. Vários

é, desde a caixa d’água até a torneira. O papel da es-

qualidades físicas dos alunos. A Educação é um di-

municipal e entidades privadas. Neste momento de

são os obstáculos para quem tem seu atendimento

cola é fundamental nessa caminhada. No entanto,

reito fundamental que ajuda não só no desenvolvi-

crise na segurança é de extrema importância ter um

negado. Tais barreiras vão desde descobrir em que

ao mesmo tempo em que é preciso envolver a co-

mento de um país, mas também de cada indivíduo.

efetivo maior nas ruas combatendo a violência, com

local e de que maneira obter este documento, até

munidade escolar, é imprescindível que o Estado se

É a maior riqueza que se pode deixar em uma so-

diligencias e serviços de inteligência.

como agir em face da demora ou negativa.

prepare para atingir essa ação estratégica.

ciedade, combatendo a violência e as desigualdades.

